
Designação do projeto

Código do projeto

Objetivo principal

Região de intervenção

Entidade beneficiária

Data de aprovação

Data de início

Data de conclusão

Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos


	Name 4: Distribuição de Géneros Alimentares e/ou de Bens de Primeira Necessidade - Continente
	Name 5: POAPMC-01-74F7-FEAC-000042
	Name 6: Este Projeto prevê apoiar 214 destinatários finais.
	Name 7: Zona dos Mármores ( Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal)
	Name 8: Cruz Vermelha Portuguesa 
	Name 9: 04-12-2019 
	Name 10: 04-12-2019 
	Name 11:  31-01-2023
	Name 12: 26 405,22 
	Name 13: 22 444,46 
	Name 14: 
	Name 17: Este Projeto prevê apoiar 214 destinatários finais, conforme aviso de concurso, no território do Alandroal, Borba, Vila Viçosa e Estremoz (Zona dos Mármores) de acordo com a seguinte distribuição: 114 em Estremoz, 20 em Alandroal, 20 em Vila Viçosa e 60 em Borba, sujeita a alteração e/ou ajustamento em função da execução do Projeto.

Prevê-se assim a identificação por parte das entidades mediadoras parceiras dos potenciais destinatários finais, aferindo tais condições de acordo com os critérios de carência económica em vigor. A identificação dos destinatários finais, embora a cargo das entidades mediadoras, prevê um trabalho em rede auscultando os parceiros alargados como a Segurança Social, Protocolo de RSI, autarquias e outras entidades dos concelhos, na identificação e sinalização de situações potencialmente beneficiárias do apoio em causa.
No caso da CVP Delegação de Estremoz a dinamização irá ser efetuada pela equipa de RSI, uma vez que é a equipa mais apta para o efeito, detendo o conhecimento e acompanhamento no terreno da maioria dos destinatários finais. 
	Name 18: 
O Projeto não se esgota na distribuição alimentar prevendo medidas inclusivas e de acompanhamento que permitam capacitar as famílias e/ou pessoas carenciadas na organização dos géneros alimentares, na prevenção do desperdício e na otimização e gestão do orçamento familiar, mediante ações de acompanhamento, sensibilização e de formação da utilização dos recursos.


